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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos  

ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos ir su šia 

programa susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Vadovaujantis Bendruoju 

ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 

d. įsakymu Nr. V-417 ,,Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ sudaromas Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019–2020 

mokslo metų pagrindinio ugdymo planas (toliau – ugdymo planas).  

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo reikalavimus ir organizuoti 

ugdymo procesą, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) 

rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  

3. Mokyklos uždaviniai: 

3.1. organizuoti ugdymo procesą netradicinėje aplinkoje (edukacinės erdvės, išvykos, 

integruotos veiklos), kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę; 

3.2. siekti mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo, įtraukiant kaimo 

bendruomenę, tėvus į mokyklos kultūrinius renginius.  

3.3.  analizuoti kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus. 

4. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 

4.1. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

4.2. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.3. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

4.4. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

4.5. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 
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d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 

(toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 

V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo 

bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas). 

6. Mokykloje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Mokyklos ugdymo 

planas vieniems mokslo metams. Mokykla ugdymo organizavimo sprendimų kasmet atnaujinti 

neprivalo, jei jie atitinka mokyklos išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą reglamentuojančius 

teisės aktus, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos 

kontekstą, pateikiami mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo sprendimai. 
 

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  
 

7. Ugdymo organizavimas 5–10 klasėse. 
 

7.1. 2019–2020 mokslo metai. 
 

7.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d. Mokslo ir žinių  

dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu  nukeliama į 

artimiausią darbo dieną po poilsio dienos. Mokykla dirba 5 dienas. 

7.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos, o jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į 

atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos. Skiriamos atostogos: 

 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 
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Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

 

7.1.4. vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 5–10 klasės 

mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Atostogų pradžia 5–10 klasės mokiniams prasideda 2020 m. 

birželio 22 d.; 

7.1.5. vasaros atostogos trunka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

7.1.6. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius, mokykla priima sprendimą dėl jų trukmės:  

I pusmetis – rugsėjo 1 d. –  sausio 24 d.  

II pusmetis – sausio 27 d. -  birželio 19 d.  

8. Sprendimas dėl 2019–2020 mokslo metais 10 ugdymo dienų organizavimo laiko priimamas 

taip:  

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Laikas 

1. Paukščių palydų šventė Metelių regioniniame parke Spalio 4 d.  

2. Pažintinis takas Bijotų – Širvinto miškais tarp 

Dusios ir Metelio ežerų 

Spalio 25 d. 

3. Kalėdinio stebuklo belaukiant Lazdijų krašto 

muziejuje 

Gruodžio 20 d. 

4. Žemės diena Metelių regioniniame parke Kovo 20 d.  

5. Akcija ,,Darom‘‘ Balandžio 24 d. 

6. Kalniškės miškas mena. Pažintinė pamoka 

Kalniškės mūšio vietoje. 

Gegužės 16 d. 

7. Pasienio fiesta Birželio 6 d. 

8. Miško pasaka. Pažintinis - mokomasis žygis į 

Kalniškės mišką. 

Birželio 17 d. 

9. Ką mena ežerai ir piliakalniai? Mokomasis  - 

pažintinis žygis prie Prelomciškės piliakalnio. 

Birželio 18 d.  

10. Sveikatingumo diena. Estafetės ir žaidimai Birželio 19 d. 

 

          9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji 

padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar 

socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių 
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žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo 

nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. 

Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja 

savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. 

11. Mokykla gali keisti Bendrųjų ugdymo planų 7.1.3 papunktyje nustatytą atostogų laiką, 

suderinusi su valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir 

nevalstybinės mokyklos – savininku (dalyvių susirinkimu).  
 

12. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 5–10 klasių mokiniams. Atostogų 

pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių 

susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės 

mokyklos). Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 
 

13. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į 

mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi 

reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. 

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai 

mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir 

organizuojamas kitose erdvėse. 

14. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo 

procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, 

įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su valstybinės 

mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės 

mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, 

valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos savininku 

(dalyvių susirinkimu). 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  
 

14. Rengiant mokyklos ugdymo planą:  
 

14.1. mokyklos vadovo 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. STEVI -16 sudaroma darbo grupė 

mokyklos ugdymo plano projektui parengti. Grupės darbui vadovauja mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui;  

14.2. darbo grupė susitaria dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos. Savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės 

vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių 

susirinkimas (savininkas) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės 

mokyklos) gali pasiūlyti mokyklos ugdymo plano struktūrą ir formą; 

14.3.  remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo 

procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio 

vertinimo duomenimis. 

15. Rengiant mokyklos ugdymo planą konkrečiai švietimo programai įgyvendinti priimta  

sprendimai dėl: 

15.1. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias 

programas (1, 2, 3 priedai ); 

15.2. pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma yra pamoka; 

15.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo ( 4 priedas); 

15.4. vykdant pagrindinio ugdymo programą, esant nepatenkinamam dalyko  rezultatui, 

mokytojas sudaro mokymosi pagalbos teikimo priemonių planą; 

15.5. švietimo pagalbos teikimo (5 priedas); 

15.6. neformaliajam vaikų švietimui skiriama 4 valandos; 

15.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo; 

15.8. projektinio darbo rengimo ir organizavimo pagrindiniame ugdyme. 

16. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs su 

mokyklos taryba, taip pat su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės 

mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu 

(savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, 

savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos). 

17. Minimalus laikas Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti nurodytas 

Bendrųjų ugdymo planų 77 ir 93 punktuose – pamokų skaičiumi per dvejus mokslo metus, jei 
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pamokos trukmė – 45 min. Mokyklai pasirinkus ne pamokos, o kitokias mokymo ar ugdymo proceso 

organizavimo formas, bendra laiko dalyko programai įgyvendinti trukmė turi būti ne trumpesnė nei 

minimalus pamokų skaičius per mokslo metus ar per dvejus mokslo metus. 

18. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį, gali nuspręsti pamokas, numatytas dvejiems 

metams, metams, savaitei, dienai ar kitokios trukmės mokymosi laikotarpiui, skirstyti ir kitaip, nei 

nurodoma Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 punktuose – t. y. intensyvinti ugdymo procesą, pavyzdžiui, 

per savaitę organizuoti daugiau pamokų nei nustatytas minimalus pamokų skaičius per savaitę, 

nepažeidžiant Higienos normos reikalavimų.  

19. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, mokykla siūlo mokiniams rinktis: 

19.1. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos 

poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas 

(neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), numatytas Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 

punktuose.  Neformaliojo vaikų švietimo grupėje turi būti ne mažiau 5 mokiniai 

19.2. Valandos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui. Neformaliojo vaikų švietimo 

programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. 

 

Eil. Nr. Neformaliojo švietimo pavadinimas Klasė Valandos 

1. Kompiuteris – mano draugas 7/8 1 

2. Skaičių šalyje 5/6 2 

3. Jaunasis pasienietis 7/8 1 

   4 

 

20. Mokykla padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, 

kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo poreikius 

atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

21. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi Mokinių 

registre. 

22. Mokykla priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mokinio 

individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams 

pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę 

atsakomybę už mokymąsi. Individualų ugdymo planą rekomenduojama sudaryti mokiniui, kurio 

pasiekimai žemi, taip pat mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti 

aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios 

pažangos). Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti: 

22.1. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; 

22.2. kitais mokyklos dokumentuose numatytais atvejais. 

23. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 
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23.1. vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimą;  

23.2. vadovaujantis mokyklos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ar (ir) įvertinimo. Mokyklos sprendimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar 

(ir) įvertinimo skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje;  

23.3. pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo skalę. Jei vertinama ne pagal ją, numatomas 

įvertinimų konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę laikas, ne vėlesnis nei 

mokykloje nustatyto ugdymo laikotarpio pusmečio pabaiga. Neprivaloma konvertuoti, jeigu mokinio 

pasiekimai įvertinti įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“, jeigu to nepageidauja mokinys ar jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

24. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), 

savivaldybės vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės 

mokyklos – viešosios įstaigos), savininko (dalyvių susirinkimo) (kitos mokyklos) arba mokyklos 

vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio pusmečio 

įvertinimą.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 
 

25. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, priima sprendimą dėl: 

25.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos 

programa), įgyvendinimo. Sveikatos programa integruojama į biologijos, tikybos, kūno kultūros, 

informacines technologijas, technologijas, pilietiškumo, lietuvių kalbos dalykų turinį, neformaliojo 

švietimo veiklas ir  numatoma ilgalaikiuose planuose. 

25.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (toliau – 

Ugdymo karjerai programa), įgyvendinama integruojant į dalykų turinį, neformaliojo švietimo 

veiklas; 

25.3. sąlygų sudarymo kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, 

ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 
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gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“. Mokykla priėmė sprendimą prevencinės programos įgyvendinimo 

būdų: integruoti į dalykų ugdymo turinį, įgyvendinti per neformaliojo vaikų švietimo veiklas; 

25.4. švietimo nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo, 

finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimas vykdomas integruojant temas į dalykų 

turinį;  

25.5. sudaryta galimybė mokiniams kiekvieną dieną užsiimti aktyvia veikla. Skirta 20 min. 

judrioji pertrauka. 

26. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – 

mokyklos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Mokykla priėmė sprendimą šiai 

veiklai per mokslo metus skirti 10 dienų. Pažintinė kultūrinė veikla bus organizuojama ne tik 

mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi 

aplinkose, išvykose, ekskursijose. Veikla trunkanti ilgiau nei pamoka, perskaičiuojama į konkretaus 

dalyko mokymosi laiką pagal pamokos trukmę. 3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas 

muziejuje įskaitomas kaip atitinkamo dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min. 

27. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama 

dienyne. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys. Rekomenduojama 

numatyti galimybę mokiniui atlikti šio pobūdžio veiklas savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai 

bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt. Mokiniams, pateikusiems 

pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos 

organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla ( 6 priedas). 

28. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

bendrąja programa ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, kurios patvirtintos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – Etninės kultūros programa).  
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

29. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio 

stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti optimalus ir paskirstytas proporcingai. 

Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

30. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 

pamokos per dieną.   

31. Mokykla užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, po šventinių dienų. 

32. Mokykla užtikrina, kad namų darbai: 

32.1. atitiktų mokinio galias; 

32.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

32.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

32.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

33. Mokykloje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali 

tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose,  juos 

atlieka mokykloje. 

34. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį skiriama minimalų privalomų pamokų skaičių.  

35. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, skiriama minimalus pamokų 

skaičius per savaitę. 

36. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikės konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos 

(trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi 

pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 
 

37. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.  
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38. Mokykla paskiria pavaduotoją ugdymui atsakingu už mokymosi pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

39. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

39.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 

39.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

39.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

39.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

39.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, 

migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiaujantiems; 

39.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija sprendžia 

mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

39.7. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug dėmesio 

skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui; jais 

grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų dinamikos, 

mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą; 

39.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi turėti galimybę prireikus pasitelkti 

švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi pagalbos poreikius; 

39.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 

40. Mokykla užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 

pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), 

intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones 

(suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose).  

41. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje  nuolat stebimas, siekiant laiku pastebėti 

mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius mokymosi 

sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos. 

Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir suteikiama reikiama 

mokymosi pagalba rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veikla mokykloje ar už mokyklos 

ribų. 
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42. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypatingai 

svarbi pagalba šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, kai 

kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai, kai mokinys gauna kelis iš eilės 

nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus, kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

žemesnis  nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos, 

kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens, kai 

mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus, kitais mokyklos pastebėtais mokymosi 

pagalbos poreikio atvejais. 

43. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

44. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

44.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką, pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas; 

44.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas; 

44.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

44.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų), trišalių pokalbių metodiką 

(mokinys – tėvai – mokytojas). 

45. Teikiant mokymosi pagalbą sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio 

pagalbos, grupės. Šios grupės sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais atvejais mokymosi 

pagalba skiriama individualiai.  

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 
 

 

46. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, sudarydama mokyklos 

ugdymo planą, numato, kurių dalykų pamokas skirtingo amžiaus mokiniams jungtinėje klasėje 

organizuos vienu metu, o kuriais atvejais – atskirai ar tik dalį kartu, o dalį atskirai.  

47. Mokykloje stebima ir analizuojama jungtinėse klasėse mokinių daroma pažanga ir, 

nepasiteisinus numatytam skirtingo amžiaus mokinių pamokų jungimui, jis motyvuotai keičiamas. 

48. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį gali būti jungiama gretimos 

klasės. Formuojant jungtinę klasę atsižvelgiama į ugdymo turinio koncentrus, numatytus Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose.  

49. Jungtinei klasei skiriamos 34 pamokos ir  2 neformaliojo švietimo pamokos. 
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SEPTINTASIS SKIRSNIS 

 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

 

50. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  

51. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar(ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus 

gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia 

individualų ugdymo planą. 

52. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 klasėse 

skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 9–10 klasėse –15. Dalį pamokų gydytojų 

konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, skiriama iki 15 procentų, grupine mokymosi forma – 

iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui 

per savaitę. 

53. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys 

gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų 

per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  
 

54. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 
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programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą.    

55. Mokykla skiria dviejų mėnesių adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant 

padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis į šią veiklą įtraukiami klasei vadovaujantis mokytojas, 

mokyklos švietimo pagalbos specialistai. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pasiekimai ir pažanga 

pažymiais nevertinama. 

56. Mokykla, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį: 

56.1. iki 10 procentų perskirstoma dalykui mokytis skiriamų pamokų skaičius. Perskirstoma 

dalykams skiriamas pamokas;  

56.2. ugdymo procesą organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams 

patrauklia veikla, ne tik mokykloje, o motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose aplinkose. 

Mokykloje susitariama kokiomis konkrečiomis dienomis ar savaitėmis per mokslo metus bus 

mokomasi ne pamokų forma. Mokykla ne pamokų forma organizuojamo ugdymo proceso trukmę 

perskaičiuoja į mokymosi pamokomis laiką;  

56.3. dalykų bendrųjų programų turinį 9–10 klasių skaidyti į modulius, kurių turinys ir skaičius 

pasirenkamas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir dalyko bendrojoje programoje numatytus mokinių 

pasiekimus. Ugdymo programą įgyvendinti per dalykų modulius; 

56.4. 9–10 klasėse bendrą klasei skirtą pamokų skaičių tarp dalykų paskirstyti taip, kaip 

nurodoma Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte, išlaikant tą patį dalykų skaičių ir neviršijant 

minimalaus klasei skiriamo pamokų skaičiaus per mokslo metus.  

57. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, pirmiausia, turi būti panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: 

ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms. 

58. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos, 

Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos dalykų nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Norintieji mokytis kreipiasi į mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą. Mokiniams, kurie mokosi 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu grupinio mokymosi forma, lietuvių kalbai mokyti 

skiriama 50 procentų, Lietuvos istorijai, Lietuvos geografijai – 30 procentų, o tiems kurie mokosi 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, – iki 15 procentų 

Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte kasdieniam mokymo proceso organizavimo būdui nustatyto 

minimalaus savaitinių pamokų skaičiaus. Mokant nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

mokymo trukmė gali būti trumpesnė negu 45 min. Mokytojų darbo laiko apskaitai organizuoti 

mokymosi periodai sumuojami po 45 min. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  
 

59. Mokykla, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, užtikrina kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas:  

59.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į mokyklos ugdymo turinį; 

59.2. priimtas sprendimas dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir 

skaičiavimo gebėjimams tobulinti: dalyko užduotims naudoti tekstus, uždarojo tipo testus papildyti 

atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant reikia argumentuoti, dalykinio rašymo užduotimis, rašto 

darbus įteikia rašytus ranka, informacinių technologijų pamokose naudojama lietuviška aplinka, 

dalykų mokytojai kalba taisyklingai, taisydami darbus, atkreipia dėmesį į mokinių daromas klaidas, 

jas pažymi, neįtraukdami į dalyko vertinimą. Kuriamus tekstus keičia atpasakojimais, rašiniais, 

kūrybiniais darbais, raginami tėvai skaityti vaikams, skatinti domėtis knygomis, dalyvauti kalbą ir 

kultūrą stiprinančiose priemonėse; 

59.3. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 

skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebima jų daroma pažanga; 

59.4. sudaromos sąlygos, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.  

60. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš ugdymo sričių.  

61. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir tikyba), 

kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, gimtosios kalbos, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis 

ugdymas (biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, 

socialinė-pilietinė veikla, ekonomika ir verslumas, psichologija), meninis ugdymas (dailė, muzika, 

šokis, teatras, šiuolaikiniai menai), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra).  

62. Mokykla priėmus sprendimą dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio 

ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ ir Ugdymo karjerai programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-

72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ integruoti į dalykų turinį ir tai numatyti 

ilgalaikiuose planuose. 

63. Ugdymo sričių įgyvendinimas:  
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63.1. dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka 

tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti 

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkasi dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10 

klasėms).  

63.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

63.2.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas 

(skiria konsultacijas). 

63.3. Užsienio kalbos: 

63.3.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

63.3.2. antrosios užsienio kalbos mokyti privaloma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi 

antrąją užsienio kalbą: rusų, vokiečių. Mokykla sudaro galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš   

dviejų užsienio kalbų (neįskaitant mokinių pirmosios užsienio kalbos, kurios mokėsi pagal pradinio 

ugdymo programą ir toliau tęsia mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą) ir sąlygas mokytis 

pasirinktos kalbos; 

63.3.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas pirmosios  užsienio (anglų) 

kalbos pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais 

(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

63.3.4. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik 

tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei 

numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio 

mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui 

galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, 

mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 

programų skirtumus: 

63.3.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

63.3.4.2. susidarius mokinių grupei, kurios dydį numato mokykla, atsižvelgdama į mokymo 

lėšas, visai grupei skiriamos dvi papildomos pamokos. 

63.3.5. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, 

ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla 
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įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro 

mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų 

lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

63.3.6. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 

63.3.6.1. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). 

Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo 

lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto priimtą susitarimą, 

kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

63.4. Matematika. 

63.4.1. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl reikia skirti daugiau dėmesio jam įtvirtinti sprendžiant skaičių 

ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius. 

63.4.2. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi problemų 

sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio 

egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso 

užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems mokiniams 

kelti aukštus mokymosi lūkesčius. 

63.4.3. Nuolat stebima mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis 

(nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti kiekvieno 

mokinio pasiekimus ir stebėti individualią pažangą, teikiama reikalinga mokymosi pagalba), 

numatoma pagalba mokiniams (užduotys ir metodai spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai 

žemi. Esant žemiems ir skaitymo gebėjimams, skiriama pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, 

jų vizualizacijai, užrašymui matematiniais simboliais. 

63.4.4. Ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 

diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiama įvairesnių, įdomesnių, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudojant  nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotis. 

Mokiniai skatinami dalyvauti olimpiadose, konkursuose. 

63.4.5. Tikslingai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant interaktyviąsias 

užduotis). Naudojamasi atvirojo kodo dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, apimančia 

geometriją, algebrą, statistiką.  

63.5. Informacinės technologijos. 

63.5.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos.  
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63.5.2. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir kompiuterinės 

leidybos pradmenys. 

63.6. Gamtamokslinis ugdymas. 

63.6.1. Siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, pirmiausia, reikia tobulinti mokinių 

pasiekimus Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse. 

63.6.2. Mokykla užtikrina, kad: 

63.6.2.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas būtų mokomasi tiriant. Ypač tai svarbu mokant 

fizikos ir biologijos;  

63.6.2.2. gamtos mokslų dalykų turinys apimtų mokinių gebėjimus analizuoti ir interpretuoti 

gamtamokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo procedūras bei sąvokas, taip pat gebėjimų mąstyti ir 

diskutuoti gamtos temomis ugdymą; 

63.6.2.3. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas individualizuojamas, 

diferencijuojamas. Ugdymo procese turėtų būti taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir 

sudėtingumo užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, 

įgūdžius ir ugdymosi poreikius. 

63.6.3. Įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį dėmesys skiriama gamtamoksliniams 

tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, įvairioms praktinėms 

veikloms. Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, derinami 

įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje dėmesys skiriamas gyvosios gamtos 

stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. 

63.6.4. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti būtų skiriama ne mažiau kaip 30–

40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

63.6.5. Mokykloje mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui pritaikyta eksperimentiniams 

ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Dvi gamtos mokslų pamokos organizuojamos viena po kitos, 

sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus.  

63.6.6. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi ne tik kilnojamosiomis ir 

virtualiosiomis laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už 

mokyklos ribų (mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijomis, nacionaliniais parkais ), 

bet mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) 

pasigaminamomis priemonėmis.  

63.6.7. Mokykla skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, būrelių, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių (biotechnologijų, modeliavimo, aplinkosaugos, elektronikos, 3D 

spausdinimo) veiklas už mokyklos ribų, dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo 

konkursuose, organizuoja veiklą po pamokų, įtraukiančią mokinius į tyrinėjimus, siunčia mokinius į 

kitas institucijas. 
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63.7. Technologijos. 

63.7.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

63.7.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso (4 priedas). 

63.7.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (medžio darbai).  

63.8. Socialinis ugdymas. 

63.8.1. Per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymąsi  grįsti tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

63.8.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto (rajono savivaldybės, gyvenvietės) ir Lietuvos valstybės 

pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuoti 

netradicinėse aplinkose (muziejuose, istorinėse vietose, savivaldos institucijose, parkuose ), naudotis 

virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

63.8.3. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

neformaliojo švietimo ,,Praeities užrašai“ pamokas.  

63.8.4. Formuojant socialinių dalykų ugdymo turinį: 

63.8.4.1. priimtas sprendimas dėl istorijos 5–6 klasės turinio išdėstymo eiliškumo (kursą pradėti 

nuo Tėvynės istorijos epizodų ir baigti Pasaulio istorijos epizodais);  

63.8.4.2. priimtas sprendimas dėl istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokymo  

(integruotai mokyti istorijos ir pilietiškumo, kai dalis pasiekimų įgyjama per dalyko pamokas, 

o kita dalis – per pilietiškumo akcijas. Dalyvavimas akcijose fiksuojama kaip pilietiškumo pamoka; 

63.8.4.3. integruojant istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokymą privalu laikytis 

Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodytų pamokų skaičiaus. Integruojamų dalykų pamokos  ir 

mokinių pasiekimai  fiksuojami tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

63.8.5. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti: Lietuvos 

ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio saugumo samprata ir 

sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos 

politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos 

nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių 

teisės aktai, ir kitas panašias temas. 
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63.9. Kūno kultūra. Kūno kultūrai 5-6 kl. skiriant 3 valandas per savaitę, sudarant sąlygas 

visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas ( šokio, 

futbolo, sporto) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje. 

63.9.1. Organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose, turi būti atsižvelgiama į Higienos 

normos reikalavimus. 

63.9.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis fizinį aktyvumą. Mokykla numato, kaip organizuoti šių mokinių ugdymą. Mokiniams sudaryti 

galimybę rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų: 

63.9.2.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

63.9.2.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje. 

63.9.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

63.9.4. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

konsultacijas, socialinę veiklą). 

63.10. Meninis ugdymas. 

63.10.1. Meninio ugdymo dalykus sudaro dailės, muzikos ir pasirenkamieji teatro, šokio, 

šiuolaikinių menų dalykai.  

63.10.2. Menų dalykų mokymas vyksta per neformaliojo švietimo veiklas. 

63.10.3. Organizuoti kryptingą dalykų meninį ugdymą. 

64. Mokinys privalo mokytis visų Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte klasei nurodytų dalykų. 

Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodomas dalyko bendrosioms programoms įgyvendinti 

skiriamas minimalus pamokų skaičius ir minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per savaitę. 

Mokinys pagal poreikius pasirenka neformaliojo švietimo veiklas. Mokykla gali skirti mokiniui 

ilgalaikių ir trumpalaikių konsultacijų. 

65. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso o 

rganizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2019–2020 mokslo 

metais: 
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            Klasė 

 

 

Ugdymo sritys ir  

dalykai  

5 6 7 8 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos I 

dalyje 

(5–8 klasė) 

9 / 

gimnazijos I 

10 / 

gimnazijos II 

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje 

(iš viso) 

Dorinis ugdymas       

Dorinis ugdymas (etika) 

Dorinis ugdymas (tikyba)  
1;1 1;1 4 1;1 6 

Kalbos   

Lietuvių kalba ir literatūra  5;5 5;5 20 4;5  29 

Užsienio kalba (1-oji) 3;3 3;3 12 3;3 18 

Užsienio kalba (2-oji) 0;2 2;2 6 2;2 10 

Matematika ir informacinės 

 technologijos  
 

Matematika 4;4 4;4 16 3;4  23 

Informacinės technologijos 1;1   0,5;0,5 3 1;1  5 

Gamtamokslinis ugdymas   

Gamta ir žmogus 2;2 – 4 – 4 

Biologija – 2;1  3 

 

2;1  

 

6 

Chemija – 0;2 2 2;2  6 

Fizika - 1;2  3 2;2 7 

Socialinis ugdymas   

Istorija 2;2 2;2 8 2;2 12 

Pilietiškumo pagrindai  – – – 1;1  2 

Socialinė-pilietinė veikla** 10;10** 10;10** 40** 10;10** 60** 

Geografija 0;2 2;2 6 2;1 9 

Ekonomika ir verslumas – – –  0;1 1 

Meninis ugdymas   

Dailė 1;1 1;1 4 1;1 6 

Muzika 1;1 1;1 4 1;1 6 

Technologijos, kūno 

kultūra, žmogaus sauga 
 

Technologijos (...) 2;2 2;1  7 1,5;1  9,5 

Fizinis ugdymas  3;3 2;2 

 

10 

 

2;2 
14 

 

Žmogaus sauga 1/0 0,5/0,5 2 0,5/0 2,5 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 

 

26 

 

29 29 30 

 

114 

 

31 31 

 

176 

 

 

 

 

 

5–8 klasėse 

 

 9–10 klasėse  

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per 

savaitę 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų skaičius 

per savaitę) 

6  2 8 

 

Pastabos:  
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 ** valandų (pamokų) skaičius per metus.  

Lentelėje nurodomi: dalykai ir minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę; rekomenduojamas 

kiekvienoje klasėje dalykui skiriamų savaitinių pamokų paskirstymas; neformaliajam švietimui skiriamų valandų 

skaičius; pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skaičius – pagrindinio 

ugdymo programos pirmajai ir antrajai daliai.  

 

IV SKYRIUS 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

66. Mokykla, rengdama mokyklos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro sąlygas 

mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą 

ir būtiną švietimo pagalbą (8 priedas). 

67. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir šio skyriaus nuostatomis atsižvelgia į: 

67.1. formaliojo švietimo programą; 

67.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

67.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos 

specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos 

tarnybų rekomendacijas; 

68. Mokykla, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms ir vadovaudamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 124, 143 punktais gali: 

68.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų 

skaičių (nemažindamos nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

  68.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei 

veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui skaičių, siekiant plėtoti 

asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 
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  68.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičių per mokslo metus, atsižvelgdamos į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko 

gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas; 

  68.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, atsižvelgdamos į mokinio galias ir 

sveikatą, poilsio poreikį, keliamus individualius ugdymo tikslus;  

  68.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių.  

  69. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos 

įgyvendinimas (išskyrus įgyvendinimą vaikų socializacijos centruose) pateikiamas 7 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 

70. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

70.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės ar 

švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo 

organizavimo būdą; 

70.2. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos 

vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo pagalbos. 

71. Pritaikant bendrąjį mokyklos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio ugdymosi 

reikmėms, galima: 

71.1. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos užsienio 

kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo 

ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi 

sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

71.2. mokyti tik vienos užsienio kalbos (išimtiniais atvejais – iš viso nemokyti), o pamokas 

skirti lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti – besimokančiam mokykloje, kurioje įteisintas mokymas 

tautinės mažumos kalba, ir turinčiam 150.1 papunktyje išvardytų sutrikimų; 

71.3. besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo 

programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio 

interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis; 

71.4. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 124 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 

siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms srities 

dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 
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71.5. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, 

į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą).  

71.6. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

71.7. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus 

lengvus); 

71.8. vietoj šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo 

plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją 

pedagoginę pagalbą.  

72. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktuose dalykų programoms 

įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. 

73. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius  mažinamas ar didinamas 1 ar 

2 pamokomis. 

73.1. Sutrikusios klausos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais, be to: 

73.1.1. atsižvelgiant į klausos netekimo laiką, kalbos išsivystymo lygį, turimus tarties įgūdžius 

ir gebėjimą bendrauti kalba, ugdymo plane specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai 

lavinti; 

73.1.2. kurčio ir neprigirdinčio mokinio ugdymo plane turi būti skiriama: lietuvių gestų kalbai 

– 2–3 pamokos, lietuvių kalbai ir literatūrai – 6–8 pamokos; 

73.1.3. kurčias ir neprigirdintis mokinys mokomas totaliosios komunikacijos žodiniu ar 

dvikalbiu metodu, atsižvelgiant į individualius gebėjimus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus; 

73.1.4. 9–10 klasėse iš mokinio ugdymo(si) poreikius tenkinančių pamokų 3 pamokos per 

savaitę skiriamos mokyti individualizuotai ir diferencijuotai bei karjeros valdymo kompetencijoms 

ugdyti; 

73.1.5. mokiniui tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo specialiosioms pratyboms 

skiriama: 5 klasėje – 2 pamokos, 6–10 ir gimnazijos klasėse – po 1 pamoką per savaitę, turintiems 

kochlearinius implantus – po 2 pamokas per savaitę. Pratybų ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi 

derėti. 

73.2. Sutrikusios regos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais. Ugdymo plane skiriamos specialiosios 

pamokos ir specialiosios pratybos:  

73.2.1. silpnaregiui mokiniui, kuriam gresia pavojus apakti, individualioms pratyboms (iki 

ketverių metų) mokyti(s) Brailio rašto skiriamos 1 ar 2 pamokos per savaitę, kursas gali būti 

intensyvinamas;  
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73.2.2. aklam (regėjimo aštrumas nuo šviesos pojūčio iki 0,04) ir silpnaregiui (regėjimo 

aštrumas – 0,05–0,1) mokiniui regėjimui lavinti galima skirti 1 ar 2 pamokas per savaitę (turint 

mokymo lėšų). Šis kursas gali būti intensyvinamas; 

73.2.3. tiflopedagoginė pagalba aklam ir žymią silpnaregystę (regėjimo aštrumas su korekcija 

geriau matančia akimi nuo 0,05 iki 0,1) turinčiam mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, yra privaloma; 

73.2.4. nereginčiam mokiniui individualioms mobilumo lavinimo pratyboms skiriama po 1 

pamoką per savaitę. Šios pamokos gali būti skiriamos ir kasdienio gyvenimo bei komunikaciniams 

įgūdžiams ugdyti. 

73.3. Kurčneregio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 7 priedu.  

73.4. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais. Ugdymo plane 

specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti: 

73.4.1. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama po 2 pamokas trims mokiniams per 

savaitę, 9–10 klasėse – po 0,5 pamokos mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti; 

73.4.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos 

lavinimo specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriama po 0,5–1 pamoką per savaitę (mokinys 

mokomas individualiai ar diferencijuotai). 

73.5. Judesio ir padėties sutrikimų turinčiam mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas 

sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais. Ugdymo plane pamokos turėtų 

būti skiriamos gydomajai kūno kultūrai, sensomotorikai lavinti, naudojimosi kompiuteriu įgūdžiams 

formuoti, komunikaciniams gebėjimams ugdyti: 

73.5.1. mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam judesio ir padėties sutrikimų 

(išskyrus lengvus), individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama 1 ar 2 pamokos 

per savaitę; 

73.5.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, 5–10 klasėse tarties, kalbos ir 

komunikacijos lavinimo specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės 

veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokų turinys turi derėti; 

73.5.3. 4–8 mokinių grupei gali būti skiriamos 2–3 gydomosios kūno kultūros pamokos per 

savaitę.  

74. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

Kai mokykloje nėra švietimo pagalbos specialistų, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios 
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pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir (ar) savivaldybės administracijos 

švietimo padalinių specialistai. 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

75. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga 

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 44–55 punktų nuostatomis. 

76. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, 

jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais aspektais bus 

pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie bus mokinio 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus 

naudojamasi).  

77. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą mokymosi 

pasiekimai vertinama pažymiais. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo 

suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimus.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

78. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

79. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės 

aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas. 

80. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

80.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

80.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 
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teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

80.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms (5–

8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba 

teikiama per specialiąsias pamokas; 

80.4. specialusis pedagogas teikia švietimo pagalbą  elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turintiems 

mokiniams. 

81. Specialioji pagalba: 

81.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

81.2. teikiama mokytojo padėjėjo, logopedo, socialinio pedagogo; 

81.3. teikiama ugdymo proceso metu. 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS 

NAMIE 
 

82. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal Vaiko gerovės komisijos 

ir Pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi 

individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

83. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124, 143 punktais, 1 ar 

2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

84. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti 

namie skiriama 8 valandos per savaitę: komunikacinė, pažintinė, orientacinė, meninė (susidedanti iš 

dailės, technologijų, muzikos), specialiosios pratybos.  

84.1. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107–110 

punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms; 

84.2. turinčiam judesio ir padėties sutrikimų rekomenduojama 1–2 valandas per savaitę skirti 

gydomajai mankštai.    

_____________________ 

 

SUDERINTA                                                                 

Lazdijų r. Stebulių                                                        

mokyklos tarybos                                                          

SUDERINTA 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto vyr. specialistas, 

laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas 
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Dalius Mockevičius 
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UGDYMO PLANO PRIEDAI 
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                 Ugdymo plano  

                 1 priedas  

 

                 PATVIRTINTA 

                 Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                 direktoriaus 2019 m. birželio 27 d.  

                 įsakymu Nr. STEV1-22 

 

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ APRAŠAS 
 

Prevencinių programų integravimo į ugdymo turinį principai ir būdai: 

1. Integralumo pincipas. Integruojama į mokomuosius dalykus, mokytojams parengiant integruotus 

teminius planus vykdant projektinę ir popamokinę veiklą. 

2. Prieinamumo principas. Medžiagos turinys pateikiamas atsižvelgiant į mokinių amžiaus ir 

gebėjimų ypatumus. 

3. Individualumo principas. Įgyvendinama atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, patirtį, brandumą, 

gebėjimus, vertybinius ir religinius įsitikinimus. Vaikas turi teisę į privatumą ir išskirtiniais atvejais 

gali nedalyvauti veikloje, jei tai jam kelia diskomfortą. 

4. Konstruktyvumo principas.  Atskleidžiamos ne vien  problemos, bet skatinama ieškoti 

konstruktyvių jų sprendimo būdų. 

5. Veiksmingumo principas.  Siekiama geros prevencinio ugdymo kokybės rezultatų vykdant 

bendrąją prevenciją laiku ir sistemingai, numatant ir apibrėžiant orientacinius ugdytinių pasiekimus 

užtikrinant tinkamą mokytojų kvalifikaciją.  

6. Programų turinys  konkretizuojamas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius. 
Programos integruojamos į dalykų pamokas pagal bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, 

klasės valandėles, neformalųjį švietimą ir projektų veiklą, organizuojamus renginius. Programų 

įgyvendinimą koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Prevencinių programų 

integravimas į mokomuosius dalykus, klasės vadovų veiklą, socialinę veiklą:  

socialinių įgūdžių progama -  klasių valandėlių metu ir socialinėje veikloje; 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija - per dalykų pamokas, 

klasių valandėlių metu; 

ŽIV/AIDS prevencija - per gamtos mokslų pamokas; 

prievartos, smurto prevencija - per kūno kultūros pamokas; 

teisės pažeidimų prevencija - per socialinių mokslų pamokas.  

Programų temas dalykų mokytojai planuoja trumpalaikiuose ar ilgalaikiuose planuose, klasės 

vadovai – klasės vadovų planuose.  

7. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

integruojama į dalykų pamokas, klasės valandėles, popamokinę ir projektinę veiklą, mokyklos 

renginius: 

pradinėse klasėse ne mažiau kaip 5 val. per metus; 

V -VIII klasėse ne mažiau 6 val. per mokslo metus; 

IX-X klasėse ne mažiau 6 val. per mokslo metus. 

Pradinių klasių mokytojai apie temos pateikimą įrašo ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose klasės 

planuose. V-X klasių vadovai įrašo klasių vadovų planuose, o dalykų mokytojai numato temas 

ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose planuose. Klasių auklėtojai koordinuoja programos vykdymą.  

 

PROGRAMOS TEMŲ, ĮRAŠYTŲ Į KONKRETAUS MOKOMOJO DALYKO 

ILGALAIKIUS IR TRUMPALAIKIUS PLANUS, SĄRAŠAS: 

Pradinėse klasėse: 
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Eil. 

Nr. 

Programos temos Dalykas Klasės Valandų 

skaičius 

1. Rūkymo žala Pasaulio 

pažinimas 

1-4 1 val. 

2. Alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų poveikis 

organizmui 

Pasaulio 

pažinimas 

1-4 1 val. 

3. Vaistai gali būti ir nuodai Pasaulio 

pažinimas 

1-4 1 val. 

4. Vadink mane vardu Lietuvių k. 1-4 1 val. 

5. Mes 33skirtingi, bet 

mokomės vienoje klasėje 

Lietuvių k. 

etninė kultūra 

1-4 1 val. 

 

5 -10  klasėse: 

Eil. 

Nr. 

Programos temos Dalykas Klasės  Valandų 

skaičius 

1. Kokiu būdu sakau smurtui 

„Ne!“ 

Tikyba 10 1 val. 

2. Gailestingumo darbai sielai 

ir kūnui 

Tikyba 6  1 val. 

3. Diskriminacija: kokia mano 

pozicija? 

Tikyba 7  1 val. 

4. Kaip sprendžiu nesutarimus? Tikyba 5, 6, 7  Po 1 val. 

5. Penki mano jutimai. Žalingų 

įpročių poveikis jutimams. 

Biologija 5 1 val. 

6. Situacijos, kuriose reikia 

pasakyti „Ne“  

Biologija 6, 7 Po 1 val.  

7. Narkotinės medžiagos. Taip 

lengvai pasiekiama. Bet ar 

verta? 

Biologija 8, 9 Po 1 val. 

8. Aktyvus ir pasyvus rūkymas Chemija 8 1 val. 

9. Psichiką veikiančios 

medžiagos alkoholis, 

narkotinės medžiagos ir kiti 

kvaišalai 

Chemija 9, 10 Po 1 val.  

10. Moralinių vertybių 

formavimasis 

Istorija 7  1 val.  

11. Prekyba žmonėmis Istorija 8  1 val. 

12. Žalingi įpročiai Istorija 9  1 val. 

13. Alkoholio poveikis fizinei ir 

psichinei sveikatai 

Anglų kalba 5  1 val. 

14. Rūkai – save ir kitus žudai Anglų kalba 6  1 val. 

15. Gražiai elkimės. 

F,,Bumerangas“ stebėjimas, 

aptarimas 

Matematika 9  1 val. 

16. Ko galima pasimokyti iš 

filmo ,,Bumerangas‘ herojų? 

Matematika 10 1 val. 

17. K. Steinsdotir ,,Erzinimai“ Lietuvių k. 5  1 val. 
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18. Diskusija apie neteisybę 

patirtą K. Sajos ir E. 

Kesturio kūrinių herojų 

Lietuvių k. 6  1 val. 

19. V. Misevičius ,,Heinrichas –

budelis iš Holšteino“ 

Lietuvių k. 7  1 val. 

20. P. Cvirka ,,Kurpės“. 

Danielės tragedijos 

priežastys 

Lietuvių k. 8  1 val. 

21. Žemaitė ,,Marti“ Lietuvių k. 9  1 val. 

22. Just. Marcinkevičiaus drama 

,,Prometėjas“ 

Lietuvių k. 10  1 val. 

23. Lakų, dažų poveikis 

žmogaus organizmui 

Technologijos 5 -6 Po 1 val. 

24.  Medžiagos, kurios veikia 

žmogaus psichiką  

Technologijos 6  1 val. 

25. Alkoholis ir rūkymas lovoje- 

viena iš gaisrų priežasčių 

Žmogaus sauga 6  1 val. 

27. Išgėrusio žmogaus elgesys Žmogaus sauga 7  1 val. 

28. Kai kurios buityje 

naudojamos medžiagos. Jų 

paskirtis 

Žmogaus sauga 8  1 val. 

29. Alkoholinių gėrimų poveikis 

suaugusiems ir vaikams 

Žmogaus sauga 9  1 val. 

30. Alkoholio ir kitų 

psichotropinių medžiagų 

poveikis žmogui 

Žmogaus sauga 10  1 val. 

31. Kiek paleidžia pinigų vėjais 

rūkorius? 

Matematika 5-8 Po 1 val. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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                  Ugdymo plano  

                  2 priedas 

 

                  PATVIRTINTA 

                  Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                  direktoriaus 2019 m. birželio 27 d.  

                  įsakymu Nr. STEV1-22 

 

   

PAGRINDINIO UGDYMO ETNINĖS KULTŪROS BENDROSIOS PROGRAMOS 

INTEGRAVIMO Į ATSKIRUS DALYKUS PAGAL TEMINES SRITIS 

PAVYZDŽIAI 
 

Nr. Teminė sritis Koncentras Integruotos etninės kultūros pamokos 

1. Šeima giminė ir 

tradicijos 

5-6 kl. Istorijos, etikos, lietuvių k., gimtosios k. 

 

Bendruomenė ir 

tradicijos 

7-8 kl. Istorijos, etikos 

 

Tauta ir tradicijos 9-10 kl. Istorijos, pilietiškumo ugdymo 

2. Žmogaus gyvenimo ciklo 

tarpsniai ir apeigos 

9-10 kl. Etikos, lietuvių k., gimtosios k., muzikos, 

šokio, istorijos 

Jaunimo brandos apeigos 

ir papročiai 

9-10 kl.  Etikos, lietuvių k., gimtosios k., muzikos, 

šokio 

3. Elgesys ir vertybės 5-6 kl. Etikos, lietuvių k., gimtosios k., muzikos 

Elgesys ir tradicijos 7-8 kl. Etikos, lietuvių k., gimtosios k., muzikos 

 

Teisė ir elgesys 9-10 kl. Istorijos, pilietiškumo ugdymo 

4. Mitybos ir sveikatos 

tausojimo papročiai 

5-6 kl. Technologijų 

5. Etnografiniai regionai 5-6 kl.  Lietuvių k., muzikos, dailės, ir technologijų, 

geografijos 

Gyvenamoji aplinka 5-6 kl. Istorijos, lietuvių k., geografijos 

Namai etninėje kultūroje 7-8 kl. Lietuvių k., gimtosios k., dailės ir 

technologijos 

Kultūrinis kraštovaizdis 

ir tradicinė architektūra 

9-10 kl. Istorijos, geografijos, dailės ir technologijų 

6. Gamta tradicinėje 

kultūroje 

5-6 kl. Lietuvių k., gimtosios k., gamtos ir žmogaus 

 

Pasaulėjauta, mitologija, 

ir religija 

7-8 kl. Istorijos, lietuvių k.  

 

Liaudies astronomija 9-10 kl. Fizikos, lietuvių k., gimtosios k., dailės ir 

technologijų 

7. Kalendorinės šventės ir 

papročiai 

5-6 kl. Lietuvių k., gimtosios k., tikybos, muzikos, 

šokio, teatro, dailės ir technologijų 

Kalendoriniai papročiai 7-8 kl. 

9-10 kl. 

8. Tradiciniai darbai ir 

amatai 

5-6 kl. Dailės ir technologijų, istorijos 
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Tradiciniai amatai 7-8 kl. Dailės ir technologijų, istorijos 

Tradicinė ūkinė veikla 9-10 kl. Dailės ir technologijų, istorijos, lietuvių k., 

muzikos, ekonomikos 

 

9. Tautinis kostiumas 7-8 kl. Dailės ir technologijų 

10. Liaudies kūryba 5-6 kl. Lietuvių k., muzikos, šokio, teatro, kūno 

kultūros, dailės ir technologijų 7-8kl. 

9-10 kl. 

 

MOKYKLOS INTEGRUOJAMŲ ETNINĖS KULTŪROS 

PAMOKŲ SĄRAŠAS 

 

Nr. Tema Klasė Dalykas 

1. Linelį roviau gražiai dainavau 1-4kl. Muzika 

 

Velykų šventės papročiai 1-4 kl. Lietuvių k., dailė 

 

Duonelės kelias 1-4 kl. Pasaulio pažinimas, lietuvių k. 

Lietuvių raštai, ornamentai 1-4kl. Matematika, dailė 

 

Vaikų žaidimai ir rateliai 1-4kl. Kūno k. 

2. Skaičiai pasakose, patarlėse, 

priežodžiuose 

9 kl. Matematika 

Skaičių magija liaudies 

papročiuose 

10 kl. Matematika 

3. Rugys ir duona lietuvių 

tautosakoje 

5 kl. Lietuvių k. 

Lietuvių sakmės ,,Artimas ir 

tolimas pasaulis” 

6kl. Lietuvių k. 

 

B. Sruoga ,,Giesmė apie 

Gediminą” 

7 kl. Lietuvių k. 

Kaip išliko lietuvių liaudies 

dainos? 

8 kl. 

 

Lietuvių k. 

Apie tradicinius vestuvių 

papročius 

9 kl. Lietuvių k. 

Rašinys. Tautosakos ženklai 

šiandieninėje aplinkoje 

10 kl. Lietuvių k. 

4. Mano šeima – Dievo dovana 7 kl. Tikybos 

Kuo vyresnioji karta praturtina 

mūsų visuomenę ir mane? 

7 kl. Tikybos 

Tradicija – vienas iš mūsų 

tikėjimo šaltinių 

8 kl. 

 

Tikybos 

 

Jaunimo kultūra – kas man 

tinka, o kas ne! 

10 kl. Tikybos 

5. Pasaulėjauta, mitologija ir 

religija 

7 kl. Istorija 

Tradiciniai amatai 7 kl. Istorija 
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Bendruomenė ir tradicijos 8 kl. Žmogaus sauga 

Lietuvos kulinarinis paveldas ir 

mitybos papročiai 

5-kl. Technologijos 

Tradicinės šventės ir papročiai 5 kl. Technologijos 

Tradiciniai amatai ir šių dienų 

darbai 

6 kl. Technologijos 

Bendruomenė ir tradicijos 7-8 kl. Technologijos 

Lietuvių tautinio kostiumo 

ypatumai 

7 kl. Technologijos 

Etnografiniai regionai 6kl. Technologijos 

Tradiciniai amatai 7 kl. Technologijos 

Namai etninėje kultūroje 8kl. Technologijos 

Kultūrinių vertybių plėtra 9 kl. Technologijos 

Liaudies amatai ir kūryba 9 kl. Technologijos 

Asmeninio kultūrinio tapatumo 

formavimas 

10 kl. Technologijos 

6. Mitybos papročiai 5 kl. Gamta ir žmogus 

Naminių gyvūnų įvaizdžiai 

tautosakoje 

5 kl. Gamta ir žmogus 

Santykiai tradicinėje 

bendruomenėje 

6 kl. Gamta ir žmogus 

Šventės susijusios su 

išskrendančiais paukščiais 

7 kl. Biologija 

Mitybos ir sveikatos tausojimo 

papročiai 

8 kl. Biologija 

Protėvių požiūris į meilę ir 

draugystę 

9 kl. Biologija 

Žmogaus veiklos įtaka 

ekosistemoms 

10 kl. Biologija 
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                                                                      Ugdymo plano  

                                                            3 priedas  

 

                PATVIRTINTA 

                Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                direktoriaus 2019 m. birželio 27  d.  

                įsakymu Nr. STEV1-22 

                                   

INTEGRUOTA TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA 9 KLASEI (17 VALANDŲ) 
Eil. 

Nr. 

Tema Mokinių gebėjimai ir 

pasiekimai 

Val. 

sk. 

Pastabos 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

Įvadas į Lietuvos ūkio 

šakas 

Susipažinimas su Lietuvos 

ūkio šakomis. 

Informacijos rinkimas 

Surinktos informacijos 

pristatymas. 

 

Atsirinkti sau patrauklią 

ūkio šaką. 

Numatyti pasirinktos ūkio 

šakos pažinimo būdus. 

Rinkti, kaupti informaciją, 

reikalingą technologinio 

pobūdžio užduočių 

sprendimui. 

Tikslingai pritaikyti 

informaciją. 

4 

1 

 

2 

1 

 

Aptarti ūkio šakas  

ir su technologine 

veikla susijusias 

profesijas bei 

perspektyvas 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Ekskursijos 

Apsilankymas Stebulių 

bibliotekoje. 

Ekskursija į Lazdijų duonos 

kepyklą. 

Ekskursija į Veisiejų 

technologijos ir verslo  

mokyklą. 

 

Geba surinkti informaciją 

apie ūkio šakose gaminamą 

produkciją, teikiamas 

paslaugas, naudojamus 

medžiagų išteklius, darbo 

priemones, įrangą. 

6 

2 

 

2 

 

2 

 

Kaupti informaciją 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

Praktinė veikla 

Pasirinkto gaminio maketo 

arba grafinio projekto 

planavimas. 

Projektinių idėjų paieška 

Projektinių užduočių 

praktinis atlikimas. 

Pasiektų rezultatų 

pristatymas. 

 

Pagaminti būsimo gaminio 

maketą, projekto procesų 

grafinį planą. 

Įvertinti pasirinktos ūkio 

šakos gaminius 

konstrukciniu, 

technologiniu, vartotojo 

aspektais. 

Įvertinti ūkio šakos 

paslaugas. 

Parenka medžiagas. 

Atlieka praktinį darbą. 

7 

1 

 

1 

4 

 

1 
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       Ugdymo plano  

                4 priedas 

 

                PATVIRTINTA 

                Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                direktoriaus 2019 m. birželio 27  d.  

                įsakymu Nr. STEV1-22 

 

LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO APRAŠAS 
 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) 

parengtas vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, 

mokyklos  susitarimais. Aprašas dera su mokyklos keliamais ugdymo tikslais, ugdymo proceso 

organizavimu ir yra mokyklos ugdymo turinio dalis. 

2. Aprašu remiamasi rengiant ir atnaujinant mokyklos vertinimo dokumentus. 

3. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir nuostatos, 

vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos 

analizė, informavimas. 

4. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

Įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus 

ir padarytą pažangą. 

Įsivertinimas - paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus. 

Vertinimo informacija - įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas). 

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip 

mokiniai išmoko tam tikrą dalyko programos dalį. 

Vertinimo tipai ( klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 



40 
 

 

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo  siekiama 

operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes,  numatant mokymosi perspektyvą,  pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis 

vertinimas skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas,  sudaro 

galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti.  

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus, 

taikomas per egzaminus. 

Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), su 

kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

Formalusis vertinimas –  vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas 

joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas.  

Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais,  simboliais, 

individualiomis pastabomis ir kt.).  

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas.  

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Vertinimo tikslai: 

5.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

5.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

5.3. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.   

6. Vertinimo uždaviniai: 

          6.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

               6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 
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6.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius 

tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

6.4. nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokiniams pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

7. Vertinimo nuostatos: 

        7.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 

         7.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas, 

supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai. 

8. Vertinimo principai: 

8.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

8.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs 

vertinimo kriterijai); 

8.3. objektyvumas  (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo,  remiamasi  standartais); 

8.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma tai, ką mokinys 

jau išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti). 

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

 9. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. 

10. Metodinėse grupėse aptariamos, suderinami ir aprobuojami dalyko vertinimo aprašai, 

sudarytos pagal mokinių amžiaus grupes ar mokymosi pakopas. 

11. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir 

numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

12. Mokiniams, kurie mokosi pagal individualias programas, individualiuosiuose planuose arba 

kitoje pasiruošimo pamokai medžiagoje numatomas individualus vertinimas. 

13. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas gali 

būti koreguojami.  
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V. MOKINIO VERTINIMAS PAMOKOJE 

 

14. Pradinio ugdymo mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Mokinių 

pasiekimai fiksuojami įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis), pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.  

15. Adaptaciniu (mėnesio) laikotarpiu 5 ir 9  klasės mokiniams bei naujai atvykusiems 

pažymiai nerašomi.  

16. 5-10 kl. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 

10-puikiai, 9-labai gerai, 8-gerai, 7-pakankamai gerai, 6-patenkinamai, 5-pakankamai 

patenkinamai, 4-silpnai, 3-blogai, 2-labai blogai, 1-nieko neatsakė, neatliko užduoties. 

17. Dėl mokinių pasiekimų mokantis meninės raiškos, ekonomikos, dailės, muzikos, kūno 

kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pasirenkamųjų 

dalykų ir modulių vertinimo sprendimą kiekvienais mokslo metais priima mokytojų taryba. 

18. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ar 

metinių pažymių stulpelyje rašoma “atl”. 

19. Integruotai ugdomų bendrojo lavinimo klasėse mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vertinimas individualizuojamas. 

20. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi 

eigos stebėjimu:  

20.1. pirmosios dvi rugsėjo mėnesio savaitės skiriamos adaptacijai, taikomas formuojamasis ir 

kaupiamasis vertinimas; 

20.2. kaupiamieji įvertinimai konvertuojami į pažymius, kurių negali būti daugiau kaip vienas 

trečdalis visų per pusmetį gautų pažymių. 

21. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinami pagal metodinėse 

grupėse aprobuotais dalyko vertinimo aprašais, mokytojo individualią vertinimo metodiką. 

22. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rekomenduojama 

rašyti atsiskaitomąjį darbą. 

23. Kontroliniai  ir kiti atsiskaitomieji darbai ir jų vertinimas: 

23.1 Kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnės apimties temą. Jis gali trukti 30-90 

minučių. Apie kontrolinį darbą mokiniams pranešama prieš savaitę. Rekomenduojama sudarant 

kontrolinio darbo užduotis laikytis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių eiti prie sunkesnių, kad 

kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis ir gauti atitinkamą įvertinimą. 
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23.2 Savarankiškas darbas gali trukti iki 30 minučių. Mokiniai gali naudotis mokytojo 

nurodytomis mokymo priemonėmis. Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba 

pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. 

23.3. Apklausos raštu ar žodžiu tikslas – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas. 

Užduotys turi būti konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, 

testas, diktantas. 

23.4. Laboratoriniai (praktiniai) darbai ugdo mokinių praktinius gebėjimus: teorinės žinios 

pritaikomos praktiškai. Paprastai visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais prietaisais. 

Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, 

apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas). 

23.5. Kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai, fiksuodami 

elektroninio dienyno kontrolinių darbų skyriuje, skirtame mokytojams ir mokiniams. 

23.6. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Mokiniams turi 

būti aišku, ką jie turi mokėti, ką pasiekti ir kaip bus vertinama. Prieš vykdant kontrolinį darbą, 

skiriamas laikas išeitai medžiagai pakartoti, įtvirtinti.  

23.7. Kontrolinio darbo užduotys parenkamos įvairios, nelabai sunkios, kad kiekvienas 

mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes ir gauti teigiamą įvertinimą. Rekomenduojama 

užduotis pateikti taip, kad būtų nurodytas kiekvienos užduoties ar klausimo įvertinimas balais.  

23.8. Mokiniams per dieną gali būti skiriama ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.  

Kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias savaitės dienas ir laiką – antrą, trečią 

pamokas antradieniais ir trečiadieniais. Nerekomenduojama kontrolinių darbų rašyti pirmadieniais ir 

penktadieniais.  

23.9. Per 2 mėnesių adaptacinį laikotarpį 5 ir 9 klasės mokinių pasiekimai netikrinami 

kontroliniais darbais. Mokinių ugdymo(si) pasiekimų aiškinimuisi taikomi individualūs mokinių 

pažinimo metodai. 

23.10. Kontroliniai darbai ištaisomi per dvi savaites, jų rezultatai surašomi į elektroninį 

dienyną. Gavęs nepatenkinamą/netenkinantį įvertinimą mokinys gali kreiptis į mokytoją dėl 

pakartotino kontrolinio darbo rašymo. Kontrolinį darbą, pageidaujant mokiniams, privaloma 

perrašyti, jei daugiau kaip 50% mokinių už jį gavo nepatenkinamą įvertinimą. Pirmojo kontrolinio 

darbo rezultatų neįrašyti į elektroninį dienyną.  

23.11. Kontrolinių darbų rezultatai aptariami klasėje, numatomi būdai mokymosi spragoms 

šalinti. 

23.12. Paskutinę pusmečio savaitę kontroliniai darbai neorganizuojami. 
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23.13. Mokiniai, nerašę kontrolinio darbo, praleidę pamokas, atsiskaito sutartu, patogiu 

mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites. Įvertinimas fiksuojamas atsiskaitymo 

dieną. Jei mokinys neatsiskaito, įrašomas „1“. 

24. Projektiniai darbai vertinami paisant metodinių rekomendacijų „Dėl projektų vykdymo 

tvarkos“. 

25. Pusmečio rezultatas išvedamas iš visų mokinio pažangos įvertinimų pagal aritmetinį 

vidurkį, metinis rezultatas išvedamas iš visų pažymių aritmetinio vidurkio. 

25.1. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio įvertinimą, negali būti 

išvedamas patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas. 

25.2. Dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos dalykų žinios vertinamos 

įskaita (įskaityta arba neįskaityta). 

25.3. Kitais atvejais metinis įvertinimas vedamas pagal pavyzdinę lentelę mokinio naudai: 

I pusmetis II pusmetis Metinis Komentaras 

7 7 7 - 

7 5 6 - 

5 7 6 - 

6 7 7 Mokinys padarė 

pažangą 

7 6 7 - 

Įskaityta Įskaityta Įskaityta - 

Neįskaityta Įskaityta Įskaityta - 

Įskaityta Neįskaityta Įskaityta - 

 

VI. ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ  

26.  Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal Nuosekliojo mokymosi  bendrojo ugdymo 

programos tvarkos aprašą. 

         27. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), ir 

apibendrinamasis vertinimas 4 klasėje ( aprašas). Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nevertinami.  

         28. Pusmečio mokinių pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne (toliau –Dienynas), 

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1459. 

         28.1. pradinių klasių mokinių pasiekimai fiksuojami įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį 

(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje 

programoje; 

          28.2 dorinio ugdymo (tikybos) vertinama įrašant ,,padaryta pažanga” arba ,,nepadaryta 

pažanga”. 
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29. Dviejų mėnesių adaptaciniu laikotarpiu 5 ir 9 klasės mokiniams bei naujai atvykusiems  

pažymiai nerašomi. 5 ir 9 klasės bei naujai atvykusiems mokiniams (po adaptacinio laikotarpio) 

mokinių kontrolinės užduotys, savarankiški, kūrybiniai ir kt. darbai vertinami pažymiu, kuris 

įrašomas į dienyną.  

30. 5 ir 9 klasės bei naujai atvykusių mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai aptariami po 

adaptacinio periodo, dalyvaujant klasės auklėtojai ir dalykų mokytojams. 

okslo metai besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą skirstomi pusmečiais. 

32. Pusmečių ir metiniai mokinių įvertinimai fiksuojami pažangumo suvestinėse. 

33. Mokinių pasiekimai kas mėnesį aptariami klasės susirinkime (atsakingas klasės auklėtojas). 

34. Ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus organizuojamas mokinių pasiekimų aptarimas 

su visais klasėje dėstančiais mokytojais (atsakingas klasės auklėtojas). 

35. Mokymosi pasiekimai nuolat stebimi ir, esant reikalui, VG komisijoje, klasės auklėtojų, 

dalyko mokytojų, tėvų, mokyklos vadovų pasitarimuose aptariami. 

36. Metodinėse grupėse analizuojami nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų, pusmečių 

ir metiniai rezultatai bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų įvertinimai. Priimami 

sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių 

tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

VII. INFORMAVIMAS 

        37. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąjį mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo aprašą, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos pamokos pradžioje - ir 

konkrečius mokymosi uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką.  

         38. Apie mokymosi pasiekimus tėvai informuojami reguliariai: 

         38.1. klasių auklėtojai surašytus įvertinimus išspausdina kas mėnesį 2 egzemplioriais ir duoda 

tėvams pasirašyti, kurių vieną su parašu mokinys grąžina klasės auklėtojui, kuris yra segamas į 

segtuvą; 

         38.2. atsiradus mokymosi problemoms, tėvai informuojami įvairiais būdais: lankantis namuose, 

skambinant, rašant laiškus, komentarus, pastabas, elektroninius laiškus; 

         38.3. klasių auklėtojai kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoja tėvus apie mokinių daromą 

pažangą ir pasiekimus;  

         38.4. klasių auklėtojai ne rečiau kaip 2 kartus per pusmetį organizuoja tėvų susirinkimus, esant 

reikalui, kviečia į juos dalykų mokytojus. 
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      Ugdymo plano 

                                                              5 priedas 

 

                 PATVIRTINTA 

                 Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                 direktoriaus 2019 m. birželio 27 d.  

                 įsakymu Nr. STEV1-22 

 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Švietimo pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos 

aprašu) nustato socialinės pedagoginės pagalbos (toliau vadinama – Pagalba) teikimo mokiniams 

tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus ir organizavimą. 

 2. Pagalba – tai mokyklos darbuotojų (socialinių pedagogų, klasės vadovų, mokytojų ir 

administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti 

padidinti švietimo veiksmingumą. 

 3. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Specialiojo 

ugdymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais 

ir šiuo Tvarkos aprašu. 

 

II. PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, 

FORMOS IR RŪŠYS 

 

 4. Pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti 

veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko 

socializacijai ir pilietinei brandai. 

 5. Pagalbos teikimo uždaviniai: 

 5.1. Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti; 

 5.2. Sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius; 

 5.3. Kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą 

pagal jų protines ir fizines galias; 

 5.4. Padėti mokiniui adaptuotis mokykloje; 
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 5.5. Teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas. 

 6. Pagalbos teikimo principai: 

 6.1. Lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas; 

 6.2. Visuotinumas – Pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia; 

 6.3. Kompleksiškumas – Pagalba teikiama visiems pagal poreikį kartu su kitomis 

švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, 

specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.); 

 6.4. Veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamai ir laiku priimtais 

sprendimais; 

 6.5. Individualumas – Pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio problemas. 

 7. Pagalbos teikimo formos: 

 7.1. Individualus darbas su mokiniu – parama krizių metu, socialinių ir pedagoginių 

mokinio problemų sprendimas; 

 7.2. Darbas su grupe – socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas; ugdymo dalyvių 

tarpusavio santykių reguliavimas; palaikymo ar savipagalbos grupių organizavimas; 

 7.3. Darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą – pagalba sprendžiant 

problemas, trukdančias vaiko ugdymosi procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos 

bendradarbiavimo stiprinimas; 

 7.4. Darbas su mokyklos bendruomene – saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, 

savivaldos aktyvinimas, darbas su mokytojais, mokyklos administracija; 

 7.5. Darbas su vietos bendruomene – ryšių tarp vietos bendruomenės ir mokyklos 

palaikymas; savanorių ir bendruomenės įtraukimas į informacinės, psichologinės, specialiosios 

pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą; 

 7.6. Darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine 

psichologine tarnyba, policija, savivaldybės ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigomis, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.) siekiant  užtikrinti Pagalbos 

veiksmingumą ar kuriant socialinių pedagoginių problemų prevencijos sistemą. 

 8. Pagalbos teikimo rūšys: 

 8.1. Konsultavimas – mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas, siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, 

padedant mokytis ir naujai elgtis; 

 8.2. Tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio ar mokinių ugdymosi 

sunkumams analizė; 
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 8.3. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – gebėjimų priimti sprendimus ir spręsti 

problemas ugdymas, mokymas kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis 

visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas; 

 8.4. Elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas; 

 8.5. Nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija; 

 8.6. Išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai; Pagalbos tinklo vaikui 

ir jo šeimai kūrimas; projektų inicijavimas, kūrimas bei įgyvendinimas; mokyklos savivaldos 

aktyvinimas; tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas; 

 8.7. Pagalbos komandos telkimas mokykloje, siekiant veiksmingai spręsti problemas 

vaiko labui. 

 

III. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR ORGANIZAVIMAS 

 

 9. Pagalbos gavėjai yra mokyklos mokiniai. 

 10. Pagalbos teikėjai yra mokykla. 

 11. Mokyklos vadovas ir jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už Pagalbos teikimą. 

 12. Mokykla, teikdama Pagalbą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), vaiko 

teisių apsaugos tarnyba, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos 

ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene. 

 13. Socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje vykdo socialinis pedagogas, klasės 

vadovas, mokytojas, administracija ir kiti darbuotojai: 

 13.1. Klasės vadovas ir mokytojas teikia Pagalbą savo klasės ar grupės vaikams; 

 13.2. Mokyklos administracija užtikrina Pagalbos teikimą mokykloje ir už jos ribų; 

 13.3. Mokyklos administracija kasmet iki gruodžio 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingam specialistui teikia ataskaitą apie Pagalbos teikimo 

įgyvendinimą mokykloje. 

 14. Mokykla, siekdama užtikrinti Pagalbos teikimo veiksmingumą, sudaro sutartis su 

sveikatos, policijos, socialinėmis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis su 

vaikais bendruomenėje, savivaldybėje ar kitose vietovėse, dėl Pagalbos teikimo gimnazijoje ir už jos 

ribų. 
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IV. PAGALBOS FINANSAVIMAS 

 

 15. Pagalba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų 

lėšų bei kitų šaltinių. 

 

__________________________________________ 
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                                       6 priedas 

 

                 PATVIRTINTA 

                 Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                 direktoriaus 2019 m. birželio 27 d.  

                 įsakymu Nr. STEV1-22 

 
                        

LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS 5-10 KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS 

VEIKLOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą, siekti mokyklos tikslų per 

visuomenei naudingą veiklą. 

2. Socialinės veiklos uždaviniai: 

2.1. stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą; 

2.2. gerinti mokinių  kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityje; 

2.3. didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą; 

3. Socialinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis. Ji skiriama atsižvelgiant į 

mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus: 

3.1. 5 - 6 klasėse socialinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačiose 

klasėse, mokyklos bendruomenėje. 

3.2. 7 - 8 klasėse socialinė veikla orientuota į mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo 

gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo 

organizacijų veikloje. 

3.3. 9 - 10 klasėse socialinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą; 

visuomenės atsakomybės; aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos 

poreikiais,  identifikuojant savo galimybes bei poreikius, priimant atsakomybę už savo 

pasirinkimus. 
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II. SOCIALINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

 4. Mokiniai gali rinktis šias socialinės veiklos kryptis: 

4.1.pilietinė (pilietinių iniciatyvų organizavimas); 

4.2. ekologinė; 

4.3. kraštotyrinė; 

4.4. pedagoginė; 

4.5. pagalbos mokyklai. 

6. Mokinys gali rinktis šias pilietinės krypties socialines veiklas: 

6.1. mokyklos laikraščio ,,Veidrodis” rengimas, leidyba; 

6.2. pagalba tvarkant mokyklos internetinę svetainę; 

6.3. pagalba organizuojant mokykloje apklausas, tyrimus bei jų apibendrinimus; 

6.4. aktyvi veikla mokyklos savivaldos institucijose. 

7. Mokinys gali rinktis šias ekologinės krypties socialines veiklas: 

7.1. mokyklos aplinkos tvarkymas; 

7.2. pagalba tvarkant regioninio parko aplinką; 

7.3. pagalba tvarkant kaimo kapines. 

8. Mokinys gali rinktis šias kraštotyrinės krypties socialines veiklas: 

8.1. pagalba rašant mokyklos ,,Atminimų“ ir ,,Rekordų“ knygas; 

9. Mokinys gali rinktis šias pedagoginės krypties socialines veiklas: 

9.1. individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių klasių mokiniams; 

9.2. pagalba pradinių klasių mokytojoms; 

9.3. pagalba 5-10 klasių vadovams organizuojant renginius, išvykas; 

9.4. pagalba organizuojant sportinę veiklą. 

10. Mokinys gali rinktis šias pagalbos mokyklai socialines veiklas: 

10.1. darbas bibliotekoje; 

10.2. mokyklos interjero atnaujinimas, svetingos aplinkos kūrimas; 

10.3. pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę medžiagą, leidžiant stendus; 

10.5.  mokyklos patalpų tvarkymas, remontas, mokymo priemonių kūrimas. 

 

III. SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

 11. Socialinė veikla privaloma visiems 5-10 klasių mokiniams. 
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12. Socialinės veiklos vykdymo trukmė per mokslo metus: 

12.1. 5-8 klasėse - 10 val. 

12.2. 9-10 klasėse - 10 val. 

13. Socialinė veikla yra ugdymo proceso dalis, vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, 

meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu. 

14. Socialinės veiklos darbą kuruoja socialinis pedagogas, klasių vadovai. 

15. Socialinę veiklą organizuoti gali administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai. 

16. Socialinę veiklą elektroniniame dienyne užpildo klasių vadovai. 

17. Mokiniai gali užsiimti socialine veikla ir  už mokyklos ribų - fizinė pagalba seniems asmenims. 

 

IV. REZULTATAI 

 

 18. Numatomi šie socialinės veiklos rezultatai: 

18.1. mokiniai formuosis vertybines nuostatas; 

18.2. pagerės mokinių asmeniniai, socialiniai, komunikaciniai, darbo ir veiklos gebėjimai; 

18.3. mokiniai bus savarankiškesni, atsakingesni, tolerantiškesni; 

18.4. mokiniai išsiugdys norą veikti žmonių gerovei; 

18.5. mokiniai labiau pasitikės savimi ir inicijuos kaitą. 

   

 

_________________________________________________________________ 
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        Ugdymo plano  

        7 priedas 

 

                 PATVIRTINTA 

                 Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                 direktoriaus 2019 m. birželio 27 d.  

                 įsakymu Nr. STEV1-22 

 

  

LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ 

UGDYMO POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiojo ugdymo įstatymu, 

Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 

2011, Nr.122-5771)  sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintais tvarkų 

aprašais: „Specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos“, „Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo 

tvarkos“, VšĮ Lazdijų švietimo centro (toliau – VšĮ LŠC) rekomendacijomis ir reglamentuoja 

specialiųjų poreikių mokinių atpažinimą bei jų poreikių tenkinimą Lazdijų r. Stebulių mokykloje.  

  

II. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ NUSTATYMAS, SPECIALIOJO 

UGDYMOSI IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMAS  

  

2. Organizuojant ugdymo procesą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, rezultatai 

vertinami, atsižvelgiant į pritaikytos Bendrosios  ir individualizuotos  programos įsisavinimą. 

3. Mokyklos direktorius: 

3.1. sudaro vaiko gerovės komisiją (toliau – VGK); 

3.2. tvirtina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi, poreikių sąrašus ir jiems parengtas 

programas. 

4. Vaiko gerovės komisija savo veiklą grindžia mokyklos VGK nuostatais. 

5. Klasės mokomojo dalyko mokytojas: 
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5.1. ugdymo procese mokinį stebi, vertina pasiekimus ir nustatęs ugdymosi sunkumus pildo1a 

formą; 

5.2. informuoja tėvus ir VGK apie vaiko mokymosi sunkumus; 

5.3. kartu su specialiuoju pedagogu parengia pritaikytas Bendrąsias ir individualizuotas 

programas; 

5.4. ugdo mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovaudamasis VšĮ LŠC 

rekomenduotais ugdymo metodais ir būdais;  

5.5. vertina realius mokinio pasiekimus pagal jam pritaikytą programą;  

5.6. kaupia mokinių piešinius, rašto darbus, atlieka klaidų analizę; 

5.7. dalyvauja VGK posėdžiuose; 

5.8. dalyvauja mokinio specialiųjų poreikių atpažinimo tyrime. 

6. Mokomojo dalyko mokytojas: 

6.1. dalyvauja VGK veikloje; 

6.2. supažindina tėvus su vaiko specialiaisiais poreikiais ir  konsultuoja; 

6.3. padeda mokytojams parengti individualias ugdymo  programas; 

7. Kasmet VšĮ LŠC pateikia: 

7.1. konsultuotų mokinių sąrašą ; 

7.2. duomenis apie mokinius, ugdomus pagal pritaikytą ir individualizuotą programas; 

7.3. duomenis apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimus. 

8. Mokyklos logopedas: 

8.1. gavęs tėvų sutikimą, tiria ir įvertina mokinių kalbą; 

8.2. pildo mokinių kalbos korteles (6 formą); 

8.3. kaupia mokinių rašto darbus su klaidų analize; 

8.4. kasmet rugsėjo mėnesį parengia mokinių, kurie turi kalbėjimo ir kalbos, sutrikimų sąrašą; 

8.5. komplektuoja mokinių grupes įvairiems sutrikimams šalinti ir dirba individualiai; 

8.6. supažindina mokinio tėvus, klasės mokytojus su kalbos sutrikimu, korekcinio darbo eiga, 

pratybų tvarkaraščiu; 

8.7. organizuoja  pratybas. Jei mokinys nelanko jam skirtų pratybų, informuoja tėvus ir klasės 

mokytoją. Mokinio  tėvams  atsisakius  logopedo pagalbos reikalauja  iš tėvų  raštiško patvirtinimo; 

8.8. dalyvauja kartu su  mokiniu,  vykdant specialiųjų poreikių atpažinimo tyrimą ir  pateikia 

reikalingus dokumentus bei kalbos kortelę;  

8.9. fiksuoja mokinio pasiekimus,  pildo kalbos kortelę; 

8.10. ištaisęs  kalbos sutrikimus, apie korekcinio darbo rezultatus informuoja tėvus; 

8.11. kasmet iki birželio 20 d. pateikia ataskaitą apie  kalbos korekciją. 
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9. Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems 

intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės 

raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, 

kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą(toliau – specialiųjų poreikių mokiniai).         10. Specialiojo 

pedagogo funkcijos:  

10.1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje  mokinio namuose; 

10.2. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios 

pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų 

pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir 

juos taiko; 

10.3. rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas 

(tik dirbantis mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), veiklos 

ataskaitą; 

10.4. padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo 

kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų 

poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; 

10.5. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją 

medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (dirbantis mokykloje, vykdančioje 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), pritaikytas  ir individualizuotas bendrąsias 

programas;  

10.6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais; 

10.7. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių 

mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį; 

10.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

10.9. dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje; 

10.10. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves; 

10.11. šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą 

požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius. 
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11. Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, 

bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, 

mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, 

klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. 

12. Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis: 

12.1. pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos; 

12.2. atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą; 

12.3. tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę 

priklausomybę; 

22.4. unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas; 

12.5. vaiko kaip asmenybės vertinimas; 

12.6. nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas; 

12.7. empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti; 

12.8. priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį 

nori jį matyti socialinis pedagogas; 

12.9. konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik 

socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiama kitiems tiktai gavus tėvų 

arba teisėtų globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo 

principų; 

12.10. neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas; 

12.11. pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku. 

13. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, 

pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. 

14. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais 

sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, 

priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį 

išnaudojimą, vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių 

ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. 

15. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir 

psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi 

sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir 

pedagoginę pagalbą. 

16. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos 

administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių 
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pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų 

elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-

pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką. 

17. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi 

gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams. 

18. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-

pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. 

19. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš 

kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. 

20. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. 

21. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. 

22. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

23. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. 

24. Pagal poreikį lanko vaikus jų namuose su  klasės auklėtoju. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

25. Kasmet iki spalio 15 d. išvykusių ir kalbos sutrikimus ištaisiusių mokinių kalbos korteles 

atiduoda saugoti į mokyklos archyvą. 

26. Mokiniui išvykstant iš mokyklos, specialiojo ugdymo dokumentai gali būti perduodami 

kitai ugdymo įstaigai, tik raštiškai tėvams sutikus.  

______________________________ 

                                                                                                                                         


